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Osnovna šola Škofljica 
Klanec 5 
1291 Škofljica 
 
Datum: 20. 8. 2022 
 
UVODNO PISMO 
 
Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 
 
Drage učenke in učenci, naj bo tale uvod za vas. Počitnice se počasi zaključujejo, a 
pred vami je še nekaj prostih dni, ki jih lahko izkoristite za obisk bližnjega hriba, se 
sprehodite po ljubljanskih ulicah ali okusite jutro na Barju. Mogoče pogledate odlične 
nastope naših športnikov in se tudi vi s takšno voljo in energijo lotite športnih 
dejavnosti. Pa še eno iskreno povabilo – vzemite v roke vsak dan kakšno dobro knjigo, 
saj vas bo njihova vsebina popeljala na bogato domišljijsko popotovanje. Potem pa 
počasi poiščite torbo, ošilite barvice, ovijte zvezke in si pripravite copate. Med tem 
ponovite seštevanje, odštevanje in poštevanko, saj je matematika veliko zabavnejša, 
če poznate osnove. In ko boste poklicali prijatelje, da se dobite in skupaj ponovite vsa 
imena sošolcev in sošolk, ste že skoraj povsem pripravljeni za prvi šolski dan. Takole. 
Sedaj pa povabite k branju še starše. 
 
Spoštovani starši! Po vseh mojih informacijah se bo letošnje šolsko leto začelo tako, 
kot smo bili vajeni pred marcem 2020, torej pred pojavom nadležnega virusa SARS-
CoV-2, ki je sicer še vedno zelo aktiven med nami, a nam zdravstvena stroka sporoča, 
da njegove posledice za širše prebivalstvo niso več tako nevarne. Prav zaradi tega 
tudi ne pričakujemo posebnih higienskih oz. organizacijskih ukrepov. Za začetek samo 
nekaj osnovnih izhodišč: 

- V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci.  
- Samotestiranje bo v primeru znakov obolelosti doma, v domačem okolju. 
- Zaščitne maske so presoja posameznika, se pa priporočajo za vse ranljive 

skupine. 
- Še vedno bo velik poudarek na umivanju rok, na razkuževanju, na ustrezni 

higieni kašlja.  
- Smo pa šole zavezane k rednemu in pogostemu prezračevanju vseh prostorov.  

Po vsem znanem ukrepi in smernice NIJZ ne bodo neposredno vplivale na samo 
organizacijo izvajanja obveznega in razširjenega program v 1. in 2. fazi epidemioloških 
razmer, tako da lahko pričakujemo spodbudne razmere za začetek pouka. 
 
Letos se pouk začne v četrtek, 1. septembra 2022. Natančen razpored prihoda 
učencev v šolo vam bo sporočen v naslednjem obvestilu, ki ga bom poslal predvidoma 
konec tedna, saj je v sredo še konferenca ravnateljev na Brdu, v četrtek se srečamo s 
pedagoškim zborom, za petek pa so najavljeni še nekateri vpisi novih učencev.  
 
Nekaj današnjih številk. V novem šolskem letu pričakujemo vpis ok. 1350 učencev v 
59 oddelkih. Tako bomo še vedno šola z najvišjim številom vpisanih učencev v 
Sloveniji. PŠ Lavrica bo postala popolna devetletka, saj bosta letos prvič na šoli dva 
oddelka devetega razreda; obenem bo še bolj z naskokom največja podružnična šola, 
saj bo vpisanih 533 učencev. Žal pa se nam manjša število učencev na PŠ Želimlje, 
kjer bo samo 14 učencev. 
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Seveda se malo spreminjajo sestave mnogih oddelkov, saj nas je nekaj učencev 
zapustilo, drugi so se vpisali na novo. Zaradi povečanega števila učencev smo morali 
preoblikovati bodoče oddelke 3. razreda, saj imamo sedaj na OŠ Škofljica štiri oddelke. 
Na podlagi različnih vzrokov smo preoblikovali oddelke v bodočem 6. razredu. Prav 
tako so se bodočim petošolcem pridružili učenci 4. razreda s PŠ Želimlje. Na podlagi 
dodatnih napovedanih vpisov pa nam je uspelo, da se oddelki lanskega 1. razreda 
ohranjajo, tako bodo na OŠ Škofljica tudi v novem šolskem letu štirje oddelki. 
Pričakujemo, da bodo v začetku naslednjega tedna v avlah PŠ Lavrica in OŠ 
Škofljica na voljo in ogled tudi vsi seznami bodočih prvošolcev z razredniki, 
seznami novo oblikovanih oddelkov ter razpored po oddelkih tistih učencev, ki 
so se vpisali na novo.  
 
Spoštovani starši, učenke in učenci! 
 
Za nami sta dve zahtevni leti, polni nepredvidljivosti, izzivov in zahtev. Za vse je bilo 
težko in ne zavajajmo se, da je sedaj vse izbrisano. Drži, da se bo morala marsikatera 
posledica še odpraviti, da moramo marsikaj skupaj nadoknaditi, izboljšati. Prav tako 
se zavedamo, da se virusa še nismo znebili, da je del naše stvarnosti, zato verjamem 
v samoodgovorno ravnanje vseh. Lahko pa se veselimo pouka, kjer se bodo videli vsi 
nasmehi, kjer se boste sproščeno igrali, kjer se boste na predmetni stopnji selili po 
učilnicah, se srečevali na hodnikih, kjer bodo mogoča športna tekmovanja, ekskurzije 
in tabori. Zadihali bomo. Posvetili se bomo pridobivanju znanja, širjenju izkušenj, 
utrjevanju sposobnosti, krepitvi ustvarjalnosti, učenju sobivanja, spoštovanju 
različnosti, upoštevanju skupnosti in razvijanju prijaznih medsebojnih odnosov. Ob tem 
pa bomo pripravili še kakšen božično-novoletni sejem s koncertom, kulturno prireditev 
v telovadnici, izzivalni športni dogodek, saj si želimo ponovnega druženja in skupnega 
kulturnega bogatenja. Naj bo novo šolsko leto uspešno, obogateno s splošnimi 
človeškimi vrednotami.      
 
Prijazen pozdrav vsem! 
 

Roman Brunšek, ravnatelj 
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